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Gloob & Teo helpen Sint en Piet 
 

‘Slaapwel, Teo,’ fluistert Gloob. 

‘Droom zacht, Gloob,’ antwoordt Teo. 

Teo trekt het deken netjes tot aan zijn kin. 

Net ónder zijn kin, om precies te zijn. Het deken mag niet aan zijn 

lippen kriebelen, want dat vindt hij niet fijn. Maar het moet wel 

lekker warm zijn want brrrrrrrr …., het is winter en het is best wel 

koud in de slaapkamer. 

Gloob ligt al gauw te snurken. Zijn voeten steken uit het bed, het 

deken helemaal over zijn hoofd heen getrokken. Dat vindt Gloob 

fijn, want dan slaapt hij net als in een tentje. 

Teo ligt in bed en luistert naar de geluiden.   

 ‘Gloob, …. Gloob!’ fluistert Teo. 

Gloob hoort Teo niet. Hij is in een diepe slaap verzonken. 

Brrrrr… , Teo vindt het best wel griezelige geluiden.  

Het is erg donker buiten maar Teo kan de slaap niet vatten.  

‘Ik hoor vanalles,’ fluistert Teo. ‘Hoor jij dat ook Gloob?’ 

Teo’s hart bonst in zijn keel. Hij heeft het ijskoud gekregen, zo 

bang is hij. 

Brrrrr… wat eng! 

Plots hoort hij het overduidelijk: er is gestommel op het dak! 

‘Gloob!’ roept Teo bang. ‘Wordt wakker. Ik hoor rare geluiden op 

het dak.’ 

Gloob schiet wakker. ‘Wat? Waar? Wat gebeurt er, Teo?’ 

Dan hoort Gloob het ook.  

Er zit iemand op het dak! 

‘Sjjjt…. Ik hoor iemand praten,’ zegt Teo met toegeknepen keel. 
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‘Pas op, Sinterklaas!’ horen ze. 

En dan… 

 

SSSSSJJJJOEECH….. PLOF 

 

Het geluid van een zak die van het dak af schuift. 

En dan een plof.  

De zak is buiten op het gras gevallen.  

Gloob en Teo schieten uit het bed.  

‘Gauw, Teo, het zijn Sint en Piet! Ze hebben een zak met 

speelgoed laten vallen. We moeten hen helpen!’ 

‘Dag Sint, dag Piet,’ zegt Teo beleefd als hij buiten komt. 

Brrrrr ….het is toch een beetje koud. 

Sint en Piet staan op het dak van de woonwagen. 

Ze kijken treurig naar de zak op de grond.  

Alle cadeautjes liggen verspreid in het gras.  

‘Ze zijn stuk,’ zegt Piet droevig. ‘Wat nu?’ 

‘Geen nood, Piet,’ troost Gloob. ‘Wij zijn goed in dingen die stuk 

zijn te repareren. Wij helpen je wel.’ 

‘Ja, hoor,’ bevestigt Teo, ‘daar zijn wij héél goed in. Wacht maar af.’ 

 ‘Dat is erg lief van jullie,’ antwoordt Sinterklaas. ‘Komen jullie mee 

naar mijn huis? In het Huis van de Sint heb ik een goede 

werkplaats.’ 

‘Goed, Sinterklaas,’ zegt Gloob. ‘Even onze jas aandoen. Want… 

brrrrrr…. Wat is het koud!  Wij nemen de bakfiets wel. Dan fietsen 

we mee met jullie en het paard.’ 

 

 
 


